
State of Palestine 
Ministry of Interior 

Democracy &Human 
Rights Unit  

 
 

              دولـــة فلســطین
وزارة الداخل�ة            

 وحدة الد�مقراط�ة وحقوق اإلنسان             

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 حفظھ هللا  السید عمر شاكر 
 مدیر مكتب اسرائیل وفلسطین

 قسم الشرق األوسط وشمال افریقیا
  ھیومن رایتس ووتش

 تحیة الوطن ،،،

 
 حول واقع اإلعتقاالت ومعاملة المحتجزین في دولة فلسطین معلوماتالموضوع: رسالة المنظمة بخصوص 

 

 ع�� رسالتكم املوجهة لنا بتار�خ 
ً
��ديكم وحدة الديمقراطية وحقوق اإل�سان �� وزارة الداخلية أطيب تحيا��ا؛ وعطفا

�ن، فإننا حول طلبكم املساعدة �� ا�حصول ع�� معلومات حول واقع االعتقاالت وا�حتجز�ن �� دولة فلسط 7/4/2019

 نأمل االطالع ع�� التقر�ر املرفق والذي أعددناه بناء ع�� األسئلة ال�ي أرفقتموها �� رسالتكم.

 

اقبلوا فائق االح��ام  و

 

 

 

 هيثم عرار     

 رئيسة وحدة الديمقراطية وحقوق اإل�سان
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ذلك األساس القانو�ي لالحتجاز هل تحتفظون ��جل ل�ل عملية احتجاز، منذ �حظة االعتقال، بما �� ): 1السؤال (

 وتار�خ االفراج؟

يوجد ل�ل موقوف �جل محفوظ منذ ال�حظة االو�� لتوقيفھ ا�� تار�خ اخالء سبيلھ يتضمن ال�جل �افة  األجهزة األمنية:

، صورة �خصية، �جل ز�ارات األهل الط�ي، ال��مة، م�ان التوقيف، السند القانو�ي امللفاملعلومات املتعقلة باملوقوف ( 

 )وا�حامي واملؤسسات ا�حقوقية

��جيل امللفات حال ورودها ا�� النيابة العامة ع�� �جل ور��، وكذلك يتم ��جيل امللفات الك��ونيا ع�� النيابة العامة: 

واقيف لدى مراكز اإلصالح والتوقيف وال�ي يتم الرقابة عل��ا من قبل النيابة برنامج م��ان، إضافة ا�� انھ يتم ��جيل امل

 .العامة، باإلضافة ا�� انھ يوجد موظف مختص بت�جيل القضايا
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 )3) و (2( السؤال 

واصل ت عدد االعتقاالت ا�جهاز

 اجتما��

االساءة ا�� "مقامات عليا" أو 

 التسبب "بالنعرات املذهبية

ا�حتجز�ن ع�� ذمة  ا�حتجز�ن �� �ل منشأة ا�حتجز�ن حاليا

 ا�حافظ

 5 56أر�حا:  801 195 167  48342مراكز التوقيف:  الشرطة

 108نابلس: 

 35جن�ن: 

مراكز اإلصالح والتأهيل: 

5711 

 45طولكرم: 

 26سلفيت: 

 90رام هللا: 

احتجاز موزعة ما ب�ن مراكز 

اإلصالح ومراكز التوقيف: 

54053 

 21طو�اس: 

 95ضوا�� القدس: 

 84قلقيلية: 

 66بيت �حم: 

 175ا�خليل: 

(مركزي، رام املقر العام  127 1417 437 7787 األمن الوقائي

 43هللا، القدس): 

13 
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 20نابلس: 

 30ا�خليل: 

 0بيت �حم: 

 3سلفيت: 

 2طولكرم: 

 13قلقيلية: 

 2أر�حا: 

 4طو�اس: 

 10جن�ن: 

ا�خابرات 

 العامة

 1822م��ا  2454توقيف: 

 24احتجاز ملدة تقل عن 

 ساعة

تتضمن  116

االساءة ا�� 

"مقامات عليا" 

أو التسبب 

"بالنعرات 

 املذهبية

  10نابلس:   

 

___________ 

 2بيت �حم: 

 1القدس: 

 5قلقيلية: 

 4التحقيق املركزي: 

 1سلفيت: 

 8رام هللا: 

 6ا�خليل: 

 3جن�ن: 
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 1طو�اس: 

 1طولكرم: 

االستخبارات 

 العسكر�ة

مراكز التوقيف ومراكز 

اإلصالح والتأهيل العسكر�ة: 

650 

مراكز اإلصالح والتأهيل  125 2 32

 74العسكر�ة: 

  

 

 

__________ 
 51مراكز التوقيف: 

�جنة مدراء 

العمليات 

 املركز�ة 

  471مراكز توقيف: 

----------- 

 

-------------- 

 

39 

  22األمن الوقائي: 

 6ا�خابرات العامة:  ---------------------

االستخبارات العسكر�ة: 

11 
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 )6)، (5)، (4األسئلة (

سؤال  ا�جهاز

)4( 

سؤال 

)5( 

سؤال  ) (أ)5سؤال (

 ) (ب)5(

سؤال 

 ) (ج)5(

سؤال 

 ) (د)5(

سؤال 

 ) (ه)5(

 )6سؤال (

ادعاء  19تم التأكد من �حة  251 251 الشرطة

و�ا�� االدعاءات توزعت ع�� ( 

عدم وجود أدلة، �حة إجراءات 

الشرطة، إجراءات الشرطة 

 ايجا�ي، عدم �حة اإلجراءات )

من مرتبات الشرطة (  22حالة، وتم عقاب  19 16 3 0 19

 مجلس تأدي�ي، إنذار، تنبيھ، تأخ�� اقدمية)

ادعاءات وش�اوى كيدية تتعلق  28 28 األمن الوقائي

بملفات جنائية أل�خاص م��م�ن 

باالنتماء للمليشيات املس�حة 

وحيازة السالح �ش�ل غ�� قانو�ي 

، وتقديم مساعدات مالية 

و��ر���ا لهذه املليشيات من خالل 

إدخالها �ش�ل غ�� شر�� 

وقانو�ي وتب�ن ايضا ان غالبية 

هذه الش�اوى تتم بصورة نمطية 

 21    
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بالتعذيب هدفها بادعاءات 

اإلساءة ا�� دولية فلسط�ن 

و�شو�ھ صور��ا إمام املتجمع 

 الدو�� وا�ح��

ش�وى كيدية وغ�� �حيحة  24 26 26 ا�خابرات العامة

 2، وتب�ن ان هناك ش�وى عدد 

 يوجد ف��ا مخالفات

عقو�ات إدار�ة ع�� اإلفراد لتورطهم باعتقال  0 0 0 2

معاملة ( يوجد حالت�ن ) يوجد �عسفي او سوء 

حالت�ن ادعاء بان ضابط�ن من جهاز ا�خابرات 

العامة قد �عرضوا لھ بالضرب أثناء تواجدهم �� 

 مس��ة .

 

ثبت التعذيب �� حالة واحدة  13 13 االستخبارات العسكر�ة

ألر�ع م��م�ن وتم إحالة القضية 

 للنيابة العسكر�ة

1 5 1 1 4 

 0 0 0 0 0  28 28 العمليات املركز�ة�جنة مدراء 
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 )7سؤال (

 

 31/3/2019ح�ى  1/1/2018القضايا الواردة ��مة ان��اع االقرار والتعذيب من تار�خ : هيئة قضاء قوى األمن

 

 حالة امللف  ال��مة رقم امللف النيابات م

 محال للمحكمة  ان��اع اإلقرار باإلشراك  16/2018 النيابة العسكر�ة جن�ن  1

 حفظ ان��اع اإلقرار باإلشراك 112/2018 النيابة العسكر�ة طولكرم  2

 قيد التحقيق  ان��اع اإلقرار باإلشراك 26/2019 النيابة العسكر�ة طولكرم 3

 محال للمحكمة  التعذيب ل�حصول ع�� معلومات واع��افات عن جر�مة  106/2019 النيابة العسكر�ة طولكرم 4

 قيد التحقيق  التعذيب ل�حصول ع�� معلومات واع��افات عن جر�مة 270/2018 النيابة العسكر�ة ا�خليل  5

 حفظ التعذيب ل�حصول ع�� معلومات واع��افات عن جر�مة 355/2018 النيابة العسكر�ة ا�خليل 6

 حفظ التعذيب ل�حصول ع�� معلومات واع��افات عن جر�مة 438/2018 النيابة العسكر�ة ا�خليل 7

 قيد التحقيق  التعذيب ل�حصول ع�� معلومات واع��افات عن جر�مة 81/2019 النيابة العسكر�ة رام هللا  8

 

 مالحظة حالة امللف ال��مة رقم امللف ا�حكمة م

 - مؤجلة التعذيب ل�حصول ع�� معلومات واع��افات عن جر�مة 40/2018 ا�حكمة الدائمة ا�خليل  1

 - مؤجلة التعذيب ل�حصول ع�� معلومات واع��افات عن جر�مة 18/2018 ا�حكمة ا�خاصة  2

 براءة لعدم كفاية األدلة  بحاجة ا�� تصديق  التعذيب ل�حصول ع�� معلومات واع��افات عن جر�مة 95/2018 محكمة االستئناف العسكر�ة  3
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 - مؤجلة  التعذيب ل�حصول ع�� معلومات واع��افات عن جر�مة 1/2019 ا�حكمة الدائمة طولكرم  4

 براءة لعدم كفاية األدلة مصدقة ان��اع اإلقرار باإلشراك 5/2018 ا�حكمة الدائمة جن�ن  5

 ا�حبس ملدة سبع أشهر بحاجة ا�� تصديق ان��اع اإلقرار باإلشراك 19/2018 ا�حكمة الدائمة جن�ن 6

 براءة لعدم كفاية األدلة بحاجة ا�� تصديق ان��اع اإلقرار باإلشراك 27/2018 ا�حكمة الدائمة جن�ن 7

 األدلةبراءة لعدم كفاية  بحاجة ا�� تصديق ان��اع اإلقرار باإلشراك 43/2018 ا�حكمة الدائمة جن�ن 8

 - مؤجلة ان��اع اإلقرار باإلشراك 168/2018 محكمة االستئناف العسكر�ة 9

 - مؤجلة ان��اع اإلقرار باإلشراك 10/2019 محكمة االستئناف العسكر�ة 10

 

 أيام . 10وا�حكم عليھ با�حبس ملدة الثا�ي  و�دانةأحد امل��م�ن ب��اءة  قراراصدر الذي ا�جهاز للمحاكمة ب��مة االعتداء ع�� مواطن�ن أثناء مس��ة ا�� القضاء العسكري من ا�خابرات: إحالة أفراد 

 

 ) .2019) والعام ا�حا�� (2018او �عذيب خالل العام املنصرم (سوء معاملة  وأاألمن الوقائي: لم يقدم أي عضو من أعضاء ا�جهاز ا�� محاكمة �سبب تورطھ �� اعتقال �عسفي 
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فية، فيما ي�� مرفق جدول �عدد أما بخصوص عدد قضايا التحر�ض بواسطة املنشورات ع�� وسائل التواصل االجتما�� واإلساءة ا�� مقامات عليا، وقضايا إثارة النعرات الطائالنيابة العامة: 

 موجب قانون ا�جرائم اإللك��ونية.، حسب التكييف القانو�ي لل��مة ب2018الواردة خالل عمل القضايا 

 عدد قضايا ا�جرائم االلك��ونية حسب التكيف القانو�ي لل��مة حسب قانون ا�جرائم االلك��ونية :

 العدد ال��مة

 62 االب��از باستعمال الشبكة االلك��ونية 

 151 �شر معلومات بقصد التشه�� والتحق�� والذم والقدح  باآلخر�ن عن طر�ق الشبكة االلك��ونية 

 3 ال��ديد بارت�اب جناية باستعمال الشبكة االلك��ونية 

 3 اإلساءة للمعتقدات الدينية عن طر�ق الشبكة االلك��ونية  

 15 ترو�ج إخبار تمس سالمة الدولة الداخ�� وا�خار�� والنظام العام 

 2  �شر معلومات ع�� الشبكة االلك��ونية �غرض اإلخالل بالنظام العام و�عر�ض سالمة ا�جتمع وأمنھ ل�خطر و بقصد اإلضرار بالوحدة الوطنية

 5 إ�شاء موقع الك��و�ي لنشر إخبار �عرض سالمة  الدولة ل�خطر ع�� الشبكة االلك��ونية 

 1 إ�شاء تطبيق الك��و�ي ل��ديد �خص عن طر�ق الشبكة االلك��ونية 

 3 �شر معلومات تث�� النعرات العنصر�ة عن طر�ق الشبكة االلك��ونية او إحدى وسائل تكنولوجيا املعلومات 

ذا الفعل او بكة االلك��ونية او احدى وسائل تكنولوجيا املعلومات �� ��ديد �خص اخر او اب��ازه �حملھ ع�� القيام بفعل او االمتناع عنھ ولو �ان هاستعمال الش

 االمتناع مشروعا 

113 

 3 ا�حض ع�� الن�اع ب�ن الطوائف ومختلف عناصر االمة باستخدام الشبكة االلك��ونية 

 192 لشبكة االلك��ونية ال��ديد باستعمال ا
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 86 استعمال الشبكة االلك��ونية او إحدى وسائل تكنولوجيا املعلومات �� ال��ديد بارت�اب جناية او بإسناد أمور خادشة للشرف او االعتبار 

 21 االهانة ع�� مواقع التواصل االجتما�� 

 170 �شان االلك��ونية  2018لسنة  15) من القرار بقانون رقم 45بداللة املادة ( 60لسنة  16) عقو�ات رقم 358) و (188الذم خالفا الح�ام املادت�ن (

ي�� العنصري بحق فئة معينة �سبب �شر معلومات ع�� الشبكة االلك��ونية او احدى وسائل تكنولوجيا املعلومات من شا��ا إثارة الكراهية العنصر�ة الدينية او التم

 انتما��ا العر�� او املذه�ي او اللون او الش�ل

2 

 1 التحر�ض ال��ديد بارت�اب جناية باستعمال الشبكة االلك��ونية
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لم �شمل التحقيق أي من املذ�ور�ن بالتقر�ر وذلك خشية من أن تفسر مراجع��م بصورة سلبية وأ��ا : )8سؤال رقم (

 تأ�ي ع�� ضوء ما تقدموا بھ من ش�اوي، ولكن الوزارة جاهزة الستقبالهم من خاللكم والتحقيق �� الش�اوي. 

 

 ):10) و (9سؤال (

، و�صفة وزارة الداخلية صاحبة 1/4/2014وقعت دولة فلسط�ن ع�� اتفاقية مناهضة التعذيب بتار�خ  -

�� تنفيذ ال��امات دولة فلسط�ن بخصوص االتفاقية؛ فقد قامت الوزارة بتشكيل فر�ق ح�ومي ضم االختصاص 

العامة، ومجلس القضاء األع�� �ل من وزارة الداخلية، ا�خارجية، العدل، ال�حة، التنمية االجتماعية، النيابة 

لوضع مسودة التقر�ر، و�عد ذلك عرضها ع�� مؤسسات ا�جتمع املد�ي من خالل جلسات مشاورات وطنية حول 

املسودة �� �ل من رام هللا وغزة، وأخذت ال�جنة ابتوصيات املشاورات وعدلت التقر�ر بناء ع�� املالحظات الواردة 

فوض السامي �حقوق اإل�سان. وأنجزت الوزراة املسودة األو�� للتقر�ر من االجتماع�ن وكذلك من مكتب امل

، وال�ي �� بصدد استكمال املراجعة الش�لية للتقر�ر تمهيدا 2018وسلمتھ لوزارة ا�خارجية �� شهر �انون األول/ 

 لرفعھ ل�جنة االتفاقية �� جنيف.

، و�دأت وزارة الداخلية مشاورات 28/12/2017بتار�خ انضمت دولة فلسط�ن لل��تو�ول االختياري ملنع التعذيب  -

وطنية حول ا�شاء اآللية الوطنية الوقائية ملنع التعذيب مع �افة الشر�اء ا�ح�ومي�ن ومؤسسات ا�جتمع املد�ي 

وجوب تطو�ر وثيقة هذه النشاطات ع�� أقرت نة الفرعية ملنع التعذيب �� جنيف. وكذلك عقد لقاءات مع ال�ج

وأ���ئ فر�ق ح�ومي الستكمال  2018شاء اآللية صادق عل��ا مجلس الوزراء �� شهر �شر�ن الثا�ي/مرجعية ال�

ا�شاء اآللية بما �� ذلك قرار بقانون ا�شاء اآللية، ومرسوم رئا��ي بأعضاء اآللية للمرة األو��، وموازنة اال�شاء 

ضمن خطة عمل ا�ح�ومة الثامنة  بصفة اآللية مؤسسة دولة دستور�ة، ومن املتوقع أن ت�ون هذه ا�خطوات

 ) يوم.100(عشر 

قامت الوزارة باستكمال �افة ال��تيبات التحض��ية لز�ارة ال�جنة الفرعية لدولة فلسط�ن وال�ي �ان من املقرر  -

ولك��ا ألغيت �سبب اجراءات االحتالل وال�ي لم تصدر التأش��ات  12/4/2018-4القيام ��ا �� الف��ة ما ب�ن 

 ضاء ال�جنة.الالزمة ألع

�� مناهضة التعذيب التدر�ب امل�ي والتق�ي الالزم لضمان تطبيق اتفاقية �عمل وزارة الداخلية ع�� توف��  -

مؤسسات دولة فلسط�ن من خالل توقيع مذكرة للتعاون مع جامعة النجاح الوطنية من خالل مشروع برنامج  

طو�ر اآللية الوطنية ل�حماية والتوثيق واملعا�جة" بناء قدرات حول التقار�ر ا�خاصة ب��وتو�ول اسطنبول: " ت

واملتوقع العمل بھ خالل األشهر القادمة ويشمل بناء قدرات وتدر�ب امل�لف�ن بإنفاذ القانون ع�� تطبيق االتفاقية 

باالستناد ا�� بروتو�ول اسطنبول، وكذلك الس�� �خلق آلية وطنية ومن�جية عمل مت�املة و�شكيل �جنة وطنية 

ة ع�� مراقبة وتقييم األداء الوط�ي وتنت�ي برفع مستوى األداء الوط�ي ا�خاص بالتعامل مع تقار�ر حقوق قادر 

 اإل�سان الدولية و�� مقدم��ا اتفاقية مناهضة التعذيب. 

جامعة  –�عمل الوزراة حاليا ع�� تطو�ر مواد تدر�بية بالتعاون مع معهد مواطن للديمقراطية وحقوق اإل�سان  -

أهم حول من خالل �جنة استشار�ة تضم مؤسسات ح�ومية ومؤسسات مجتمع مد�ي ذات عالقة و ب��ز�ت 
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القضايا ال�ي يجب أن يراع��ا امل�لف�ن بإنفاذ القانون أثناء عملهم و�شمل املسؤولية عن تنفيذ أوامر الرؤساء، 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية حظر التعذيب، ا�حق �� التجمع السل�ي، حر�ة الرأي والتعب��، ا�حقوق 

، ومن املتوقع االن��اء من اعداد املواد خالل الشهر�ن القادم�ن يل��ا تدر�ب مدر��ن من �افة األجهزة األمنية للن�الء

 حول الدليل و�عميمھ ع�� �افة امل�لف�ن بإنفاذ القانون.

بتدر�ب �وادر وقيادات من امل�لف�ن بإنفاذ تقوم الوزراة و�التعاون مع مكتب املفوض السامي �حقوق اإل�سان  -

القانون حول اتفاقية مناهضة التعذيب وال��وتو�ول االختياري ملنع التعذيب واآللية الوطنية الوقائية ملنع 

 التعذيب وال�جنة الفرعية ملنع التعذيب.
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